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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2013. gada ziņojumu par ES pilsonību: ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne
(2013/2186(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „2013. gada ziņojums par ES 
pilsonību. ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne” COM(2013)0269,

– ņemot vērā 2012. gada 29. marta rezolūciju par 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību:
Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai1,

– ņemot vērā divas Lūgumrakstu komitejas 2013. gadā rīkotās uzklausīšanas, proti, „ES 
pilsonības priekšrocību maksimāla izmantošana” — 2013. gada 19. februārī un  „Krīzes 
ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem un demokrātiskās līdzdalības stiprināšana Savienības 
pārvaldībā” — 2013. gada 24. septembrī,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantā paredzētās tiesības iesniegt 
lūgumrakstu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību otro daļu ,,Diskriminācijas aizliegums 
un Savienības pilsonība” un Pamattiesību hartas V sadaļu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 11. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas 
atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Lisabonas līgums ir uzlabojis ES pilsonības jēdzienu un no tās atvasinātās 
tiesības;

B. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir viens no Eiropas pilsonības 
stūrakmeņiem, veidojot saziņu starp pilsoņiem un Eiropas iestādēm, kā arī padarot ES par 
pilsoņiem nozīmīgu jēdzienu;

C. tā kā visas dalībvalstis ir apņēmušās ievērot kopīgi pieņemtos noteikumus par brīvu 
pārvietošanos, nediskrimināciju un Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām, jo īpaši 
ievērot pamattiesības, tostarp arī pie minoritātēm piederošu personu tiesības; 

D. tā kā lūgumrakstos ir skarts arī jautājums par valsts pilsonības iegūšanu un tās 
atsavināšanu, jo īpaši ņemot vērā, kā tas ietekmē Eiropas pilsonību; tā kā daudzi 
lūgumrakstu iesniedzēji ir pauduši vēlmi, lai ar valstspiederību saistītie likumi Eiropā būtu 

                                               
1 OV C 257 E, 6.9.2013., 74. lpp.
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daudz saskaņotāki;

E. tā kā ir saņemtas dažādas sūdzības saistībā ar tiesībām balsot Eiropas un pašvaldību 
vēlēšanās, kā arī saistībā ar tiesību zaudēšanu piedalīties valsts mēroga vēlēšanās pēc 
ārzemēs pavadīta laikposma; 

F. tā kā sabiedrības uzticēšanās Eiropas Savienībai ir samazinājusies līdz vēl nepieredzēti 
zemam līmenim; tā kā 2014. gada vēlēšanas būs pirmās vēlēšanas, ko rīko pēc tam, kad 
spēkā stājās Lisabonas līgums, kas ievērojami paplašina Eiropas Parlamenta pilnvaras; tā 
kā Eiropas vēlēšanām ir jāpalielina sabiedrības uzticēšanās politiskajai sistēmai un jāveido 
Eiropas sabiedriskā telpa;

G. tā kā Eiropas Parlaments ir pilsoņu tiešais pārstāvis Savienības līmenī un pilsoņiem ir 
demokrātiskas tiesības kandidēt un piedalīties Eiropas vēlēšanās, pat ja viņi dzīvo 
dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes dalībvalsts,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu (COM(2013)0603), kurā tiek sniegta informācija par 
jaunām darbībām sešās jomās nolūkā stiprināt pilsoņu tiesības;

2. uzsver, ka pilsoņiem jāspēj pieņemt apzinātus lēmumus par savām Līgumos paredzētajām 
tiesībām un tādēļ viņiem jāsniedz visa nepieciešamā informācija, galveno vērību 
pievēršot ne tikai abstraktām tiesībām, bet arī praktiskai informācijai par ekonomikas, 
administratīvajiem, tiesiskajiem un kultūras jautājumiem; aicina valsts, reģionālās un 
vietējās iestādes veicināt labāku sapratni par ES pilsonību un izskaidrot, kādu praktisku 
labumu tā var dot katram indivīdam;

3. apzinās, cik liela nozīme ir tam, vai dalībvalstis pareizi īsteno Eiropas tiesību aktus; 
uzskata, ka paplašināta sadarbība ar vietējam un valsts iestādēm var būt efektīgs līdzeklis 
neformālai problēmu risināšanai;

4. cer, ka jaunais lūgumrakstu tīmekļa portāls, kas būs pieejams no 2014. gada sākuma, 
padarīs lūgumraksta iesniegšanas procesu par pievilcīgu, lietotājam draudzīgu 
instrumentu; aicina Komisiju un citas iestādes pienācīgi atspoguļot lūgumrakstu 
iesniegšanas procesu savās tīmekļvietnēs; 

5. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada novembrī trīs ļoti atšķirīgas Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
(EPI) ir savākušas nepieciešamo skaitu parakstu; gaida, ka varēs rīkot uzklausīšanas ar 
sekmīgo EPI organizētājiem; 

6. aicina Komisiju regulāri pārraudzīt veidu, kādā dalībvalstīs tiek risinātas ar iebraukšanu 
un pastāvīgo uzturēšanos valstī saistītās administratīvās formalitātes;

7. atzīst, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas iedibināto judikatūru1 nosacījumi attiecībā 
uz dalībvalsts pilsonības piešķiršanu un atsavināšanu tiek reglamentēti tikai un vienīgi 
katras atsevišķās dalībvalsts tiesību aktos; tomēr aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties un 
strukturētāk apmainīties ar informāciju  par paraugpraksi attiecībā uz saviem 
valstspiederības likumiem;

                                               
1 Nesens apliecinājums tam — 2010. gada 2. marta spriedums, C-135/08, Rottmann
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8. aicina dalībvalstis, kas liedz vēlēšanu tiesības tiem valstspiederīgajiem, kuri ir 
izvēlējušies ilgstoši dzīvot citā valstī, izbeigt šo praksi un atbilstoši pārskatīt savus tiesību 
aktus, lai nodrošinātu viņiem visas pilsoniskās tiesības; iesaka dalībvalstīm veikt 
pasākumus, lai efektīvi palīdzētu pilsoņiem, kuri vēlas piedalīties vai kandidēt vēlēšanās 
valstīs, kas nav viņu izcelsmes valsts;

9. aicina dalībvalstis organizēt pārredzamas sabiedriskas kampaņas un efektīvi risināt 
problēmu saistībā ar to, ka vēlēšanās piedalās arvien mazāks skaits vēlētāju; aicina 
Savienības iestādes, struktūras, birojus un aģentūras vēl vairāk uzlabot pārredzamību un 
nodrošināt vieglu un lietotājiem draudzīgu piekļuvi dokumentiem, jo tas ļauj pilsoņiem 
ciešāk iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā;

10. pauž nopietnas bažas par lūgumrakstiem, kuros ir stāstīts par dažu iedzīvotāju neskaidro 
stāvokli, kuri sava statusa dēļ nespēj pilnībā baudīt tiesības uz brīvu pārvietošanos vai 
neierobežotas tiesības piedalīties vietējās vēlēšanās; aicina Eiropas Komisiju un attiecīgās 
dalībvalstis šādos gadījumos veicināt minēto personu statusa legalizāciju; 

11. vērš uzmanību uz dažu lūgumraksta iesniedzēju, galvenokārt emigrējušu ES pilsoņu, 
sūdzībām, kurās viņi ziņo par problēmām, ar kādām viņi dažādās valstīs saskaras saistībā 
ar nekustamā īpašuma iegādi, nodošanu un īpašumtiesībām uz to; 

12. apzinās problēmas, ar kādām saskaras personas ar invaliditāti, īstenojot savas tiesības uz 
brīvu pārvietošanos, un aicina ieviest visā Eiropā derīgu personām ar invaliditāti 
paredzētu identitātes karti;

13. aicina dalībvalstis īstenot saskaņošanas un sadarbības pasākumus, lai pārrobežu kontekstā 
efektīvi risinātu jautājumus par dubulto nodokli, reģistrējot automašīnu, diskriminēšanu 
nodokļu jomā un nodokļu dubulto uzlikšanu; uzskata, ka nodokļu dubultās uzlikšanas 
jautājumi nav pietiekami risināti spēkā esošajās divpusējās nodokļu konvencijās vai 
atsevišķām dalībvalstīm veicot vienpusējas darbības, tādēļ būtu nepieciešama saskaņota 
darbība Savienības līmenī;

14. aicina Komisiju rūpīgi novērtēt priekšrocības un problēmas, ko dod Eiropas Pilsoņu gads 
(2013. gads);

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam un 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


